
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 34 AŽ 49 A 53   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 7. 3. 2022 Č. USNESENÍ 329/2022 
 
Rozpočtové opatření číslo 34 

Zapojení 2. zálohy neinvestiční účelové dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt 

„Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů 

příspěvkové organizace MŠ Jizerská: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 120113014    1.946,93 Kč) 

   (NZ/UZ 120513014  11.032,64 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 12.979,57 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4033 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   

odpovědné místo 205 – MŠ Jizerská 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 12.979,57 Kč 

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

 

Rozpočtové opatření číslo 35 
Zapojení 2. zálohy neinvestiční účelové dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt 

„Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů 

příspěvkové organizace MŠ Sedmikráska: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 120113014    1.519,56 Kč) 

   (NZ/UZ 120513014    8.610,84 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 10.130,40 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4034 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   

odpovědné místo 207 – MŠ Sedmikráska 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 10.130,40 Kč 

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

 

Rozpočtové opatření číslo 36 
Zapojení 2. zálohy neinvestiční účelové dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt 

„Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů 

příspěvkové organizace MŠ Zeyerova: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 120113014    1.139,67 Kč) 

   (NZ/UZ 120513014    6.458,13 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 7.597,80 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4035 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   

odpovědné místo 209 – MŠ Zeyerova 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 7.597,80 Kč 

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

 

Rozpočtové opatření číslo 37 
Zapojení 2. zálohy neinvestiční účelové dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt 

„Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kubatova: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 120113014    1.266,30 Kč) 

   (NZ/UZ 120513014    7.175,70 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 8.442,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4041 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   

odpovědné místo 217 – ZŠ a MŠ Kubatova 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 8.442,00 Kč 

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

 



Rozpočtové opatření číslo 38 
Zapojení 2. zálohy neinvestiční účelové dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt 

„Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ E. Destinové: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 120113014    1.218,82 Kč) 

   (NZ/UZ 120513014    6.906,61 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 8.125,43 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4039 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   

odpovědné místo 222 – ZŠ a MŠ E. Destinové 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 8.125,43 Kč 

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

 

Rozpočtové opatření číslo 39 
Zapojení 2. zálohy neinvestiční účelové dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt 

„Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ J. Š. Baara: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 120113014    4.732,79 Kč) 

   (NZ/UZ 120513014  26.819,18 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 31.551,97 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4040 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   

odpovědné místo 223 – ZŠ a MŠ J. Š. Baara 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 31.551,97 Kč 

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

 
Rozpočtové opatření číslo 40 

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové 

organizace MŠ Jizerská na dofinancování III. etapy „Výměny rozvodů vody a odpadů v přízemí, 3. třída“ (navýšení ceny), 

zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru (v rámci úpravy rozpočtu dochází k navýšení závazného 

ukazatele opravy a udržování): 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2538 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 205 – MŠ Jizerská 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 140.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 140.000,00 Kč  

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 41 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na projekty 

rozšiřující služby škol ve prospěch navýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (ZŠ) na 

vzdělávací projekt „Trenéři ve škole“: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3564 – Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy  

položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené - 120.640,00 Kč 

§ 3141 – Školní stravování 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2549 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkových organizacím 

odpovědné místo 217 – ZŠ a MŠ Kubatova 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 27.840,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2545 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkových organizacím 

odpovědné místo 213 – ZŠ Grünwaldova 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 27.840,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy  

 



 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2547 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkových organizacím 

odpovědné místo 215 – ZŠ Máj I 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 27.840,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2553 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkových organizacím 

odpovědné místo 221 – ZŠ O. Nedbala 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím        +        37.120,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy  

 
Rozpočtové opatření číslo 42 

Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o přesun části rozpočtu běžných výdajů z nákupu ostatních služeb 

– výstavy a prezentace ve prospěch kapitálových výdajů na stavby k odkoupení 5 ks multimediálních informačních panelů pro 

nový informační systém města: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2456 – Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 60.500,00 Kč 

§ 2141 – Vnitřní obchod 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6566 – Stavby 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 6121 – Stavby + 60.500,00 Kč 

§ 2143 – Cestovní ruch 

 

Rozpočtové opatření číslo 43 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb 

– EHMK na financování Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pod názvem „Dozorová organizace pro projekt 

Evropské hlavní město kultury 2028“, zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4054 – Nákup ostatních služeb – EHMK  

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu  

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 907.500,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 907.500,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 44 

Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na neinvestiční transfery 

spolkům – EHMK k poskytnutí grantů na aktivity pořádané během kandidatury města Českých Budějovic na Evropské hlavní 

město kultury 2028, zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4073 – Neinvestiční transfery spolkům – EHMK  

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu  

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 1.500.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 1.500.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpočtové opatření číslo 45 
Na základě požadavku finančního odboru na zapojení finančních prostředků - vratky průtokové dotace z OP VVV 

(Šablony II) od ZŠ Nerudova ve prospěch nedaňových příjmů a běžných výdajů finančního odboru k vrácení nevyčerpaných 

prostředků ukončeného projektu:  

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1188 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 

 (NZ/UZ 103133063 ve výši      19.199,98 Kč) 

    (NZ/UZ 103533063 ve výši  108.800,02 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy + 128.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4055 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů  

 (NZ/UZ 103133063 ve výši      19.199,98 Kč) 

    (NZ/UZ 103533063 ve výši  108.800,02 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů + 128.000,00 Kč  

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 46 
Zapojení 1. splátky neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2022 ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 9.871.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3714 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305) 

odpovědné místo 264 – Domov pro seniory Hvízdal  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 9.871.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 

Rozpočtové opatření číslo 47 
Zapojení 1. splátky neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2022 ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 5.369.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3715 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305) 

odpovědné místo 265 – Centrum sociálních služeb Staroměstská  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 5.369.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 

Rozpočtové opatření číslo 48 
Zapojení 1. splátky neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2022 ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj České Budějovice: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 7.842.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3716 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305) 

odpovědné místo 266 – Domov pro seniory Máj  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 7.842.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 

Rozpočtové opatření číslo 49 
Zapojení 1. splátky neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2022 ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů 

 + 402.000,00 Kč 



 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3938 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 13305)  

odpovědné místo 261 – Jeslová a azylová zařízení 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 402.000,00 Kč 

§ 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 

 

Rozpočtové opatření číslo 53 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb 

– EHMK k finančnímu krytí aktivit projektu Kul.turista v rámci kandidatury města na EHMK“, zapojením nespecifikované 

rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4054 – Nákup ostatních služeb – EHMK  

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu  

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 900.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 900.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 

Zveřejněno dne 11. 3. 2022. 


